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Beslutsfattare Beslutsdatum Ersätter tidigare 

beslut 

Giltighetstid Handläggande 

enhet/funktion 

Pedagogiskt 

kollegium 

2022-02-23   Gäller fr.o.m 2022-

02-23 tills vidare 

Funktionen för 

utbildningsstöd 

 
 

Regler för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

 

Tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet innebär att tidigare genomförd 

utbildning eller yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Rätten till 

tillgodoräknande syftar till att en student inte ska behöva studera och examineras på 

kunskaper och färdigheter som studenten redan har.  

Gällande regler 

Marie Cederschiöld högskola tillämpar rätten för en student att tillgodoräkna sig 

annan högskoleutbildning, såsom den regleras i 6 kap. 6 och 7 § 

högskoleförordningen (1993:100)  

En student som har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat vid en 

högskola i Sverige har rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid 

annan högskola.  

Detsamma gäller studenter som har gått igenom viss utbildning med godkänt resultat 

1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, 

Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets 

konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre 

utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 

2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.  

 

Enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) har en student rätt att 

tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6§. Detta om studentens 

kunskaper och färdigheter i huvudsak svarar mot den utbildning studenten vill 

tillgodoräkna sig. Motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i 

yrkesverksamhet får även tillgodoräknas.  

Ansökan 

Den som önskar tillgodoräkna sig tidigare utbildning eller yrkesverksamhet ska 

ansöka om det. Ansökan ska styrkas med betyg eller intyg. Om uppgifterna i ansökan 

inte bedöms tillräckliga för prövningen ska den sökande uppmanas att senast ett visst 

datum inkomma med det underlag som är nödvändigt för prövningen.  

Om en student tidigare har fått vissa kunskaper eller färdigheter tillgodoräknade som 

högskoleutbildning vid en annan högskola och önskar få samma meriter 

tillgodoräknade vid Marie Cederschiöld högskola, ska ärendet prövas utifrån de 

ursprungliga meriterna – det vill säga den utbildning eller yrkesverksamhet som 
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studenten faktiskt har genomfört – och inte utifrån det tidigare beslutet om 

tillgodoräknande.  

Beslut 

Beslut om tillgodoräknande fattas av prefekt eller av den som prefekt delegerat 

beslutanderätten till. Tillgodoräknad högskoleutbildning betygssätts inte på nytt. Den 

examinerande högskolans betyg gäller. Det är viktigt att det vid dokumentation av 

tillgodoräknande tydligt framgår vilket betyg studenten har erhållit av det 

examinerande lärosätet. I de fall en student har fått tillgodoräkna sig kunskaper och 

färdigheter som del av en kurs och ett kursbetyg ska sättas på hela kursen är det 

examinatorn som sätter betyg på hela kursen där tillgodoräknandet ingår som en del. 

Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet ska 

följas av motivering till avslag och information om hur beslutet kan överprövas.  

Överprövning  

Student som får avslag på hela eller delar av ansökan om tillgodoräknande kan begära 

överprövning av beslutet. Begäran om överprövning ska vara skriftlig och innehålla 

uppgifter om vilket beslut som överklagas (bifoga beslutet), vilken ändring studenten 

vill ha på beslutet samt varför studenten anser att beslutet är felaktigt. Begäran om 

överprövning ska vara ställd till Disciplin- och överprövningsnämnden (DÖN) vid 

högskolan. Begäran om överprövning ska ha inkommit till högskolan senast tre 

veckor efter beslutet har fattats. Om begäran kommer in för sent kommer den att 

avvisas. 

 

 

 

 

 

 

 


